
ล ำดบั วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืก วัน/เดอืน/ปี
ที่ รำคำกลำง รำคำที่เสนอ และรำคำ โดยสงัเขป ที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง
1 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์     จ านวน  1  เคร่ือง 600  บาท เฉพาะเจาะจง คลังคอมพวิเตอร์ คลังคอมพวิเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด 1  เม.ย.2563

จ้าง 600  บาท 600  บาท
2 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์     จ านวน  1  เคร่ือง 330 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ หจก.เควีซี คอมพวิเตอร์ เสนอราคาต่ าสุด 1  เม.ย.2563

จ้าง 330 บาท 330 บาท
3 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพหานะและขนส่ง  รถขุดตีนตะขาบ 15,670 บาท เฉพาะเจาะจง อู่ช่างเปี๊ยก อู่ช่างเปี๊ยก เสนอราคาต่ าสุด 8  เม.ย.2563

ทะเบยีน  ตฆ.671   เชียงราย จ้าง 15,670 บาท 15,670 บาท
4 จ้างเหมารถบรรทกุ  6 ล้อ และรถไถฟาร์มพร้อมคนขับ เพื่อซ่อมแซมถนนทางการเกษตร 8,000  บาท เฉพาะเจาะจง นายวิศุทธิ ์  กติิมา นายวิศุทธิ ์  กติิมา เสนอราคาต่ าสุด 21  พ.ค.2563

สายล าหว้ยแมเ่ย็น    บา้นแมเ่ย็นกลาง   หมู่  5 จ้าง 8,000  บาท 8,000  บาท
5 จ้างเหมาบริการบคุคลธรรมดาปฏบิติังานเพื่อช่วยเหลืองานปอ้งกนับรรเทาสาธารณภยั  9,900  บาท เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  เถาปญัญา นายประเสริฐ  เถาปญัญา เสนอราคาต่ าสุด 21  พ.ค.2563

ต้ังแต่ 10  เมษายน ถึง   31   พฤษภาคม   2563 จ้าง 9,900  บาท 9,900  บาท
6 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถปคิอพั   2  ประตู 2,800 บาท เฉพาะเจาะจง โชคกนัทาเพื่อการเกษตร โชคกนัทาเพื่อการเกษตร เสนอราคาต่ าสุด 21  พ.ค.2563

ทะเบยีน  นข.8404  เชียงราย จ้าง 2,800  บาท 2,800  บาท
7 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถกู้ชีพ - กู้ภยั 26,500 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญยานยนต์   2017 หจก.เจริญยานยนต์   2017 เสนอราคาต่ าสุด 21  พ.ค.2563

ทะเบยีน  กน.1233  เชียงราย จ้าง 26,500 บาท 26,500 บาท
8 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถจักรยานยนต์ 1,315 บาท เฉพาะเจาะจงบริษทั กรีนวิง มาร์เกต็ต้ิง จ ากดับริษทั กรีนวิง มาร์เกต็ต้ิง จ ากดัเสนอราคาต่ าสุด 21  พ.ค.2563

ทะเบยีน  คขฉ.101  เชียงราย จ้าง 1,315 บาท 1,315 บาท
9 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ   จ านวน   3   รายการ 9,140   บาท เฉพาะเจาะจงบริษทั ท.ีเอส.พานพงษไ์ทย จ ากดับริษทั ท.ีเอส.พานพงษไ์ทย จ ากดัเสนอราคาต่ าสุด 21  พ.ค.2563

ซ้ือ 9,140   บาท 9,140   บาท
10 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร   จ านวน   22  รายการ 7,835   บาท เฉพาะเจาะจงบริษทั ท.ีเอส.พานพงษไ์ทย จ ากดับริษทั ท.ีเอส.พานพงษไ์ทย จ ากดัเสนอราคาต่ าสุด 8  เม.ย.2563

ซ้ือ 7,835   บาท 7,835   บาท

11 จัดซ้ือวัสดุไฟฟา้และวิทยุ   จ านวน   2   รายการ 2,620   บาท เฉพาะเจาะจงบริษทั ท.ีเอส.พานพงษไ์ทย จ ากดับริษทั ท.ีเอส.พานพงษไ์ทย จ ากดัเสนอราคาต่ าสุด 9  เม.ย.2563

ซ้ือ 2,620   บาท 2,620   บาท

โครงกำร / รำยละเอียดที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง วิธีซ้ือ - จำ้ง

ประจ าเดือน    เมษายน 2563
องค์การบริหารส่วนต าบลแมเ่ย็น   อ าเภอพาน   จังหวัดเชียงราย

ผลการจัดซ้ือ - จัดจ้าง ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2563



ล ำดบั วงเงินงบประมำณ ผู้เสนอรำคำและ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืก วัน/เดอืน/ปี
ที่ รำคำกลำง รำคำที่เสนอ และรำคำ โดยสงัเขป ที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง

12 จัดซ้ือวัสดุวัคซีนปอ้งกนัโรคพษิสุนขับา้ชนดิใหภ้มูคุ้ิมกนั ตามโครงการสัตว์ 27, 450  บาท เฉพาะเจาะจงรัชนาวินเซอร์วิส แอนด์ซัพพลายรัชนาวินเซอร์วิส แอนด์ซัพพลายเสนอราคาต่ าสุด 14  เม.ย.2563

ปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพษิสุนขับา้ ซ้ือ 27, 450  บาท 27, 450  บาท 

13 จัดซ้ือสายยางส่งน้ าพร้อมอปุกรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภยัในเขต 20,380  บาท เฉพาะเจาะจง จักรวาล จักรวาล เสนอราคาต่ าสุด 14  เม.ย.2563

พื้นที่ต าบลแมเ่ย็น ซ้ือ 20,380  บาท 20,380  บาท

14 จัดซ้ือวัสดุกระเบื้อง,สังกะสี และครอบ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภยัในเขตพื้นที่ 76,692  บาท เฉพาะเจาะจงบริษทั อฐิ เอกภณ์ั ค้าวัสดุ จ ากดับริษทั อฐิ เอกภณ์ั ค้าวัสดุ จ ากดัเสนอราคาต่ าสุด 27  เม.ย.2563

ต าบลแมเ่ย็น ซ้ือ 76,692  บาท 76,692  บาท

15 จัดซ้ือวัสดุกอ่สร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมหอ้งน้ า ศูนย์พฒันาเด็กเล็กต าบลแมเ่ย็น 7,725  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.เชียงรายสมคิดค้าไม้ หจก.เชียงรายสมคิดค้าไม้ เสนอราคาต่ าสุด 27  เม.ย.2563

ซ้ือ 7,725  บาท 7,725  บาท

16 จัดซ้ือวัสดุ อปุกรณ์ เพื่อด าเนนิการตามมาราการจัดการขยะ ในช่วงสถานการณ์ 13, 220  บาท เฉพาะเจาะจงรัชนาวินเซอร์วิส แอนด์ซัพพลายรัชนาวินเซอร์วิส แอนด์ซัพพลายเสนอราคาต่ าสุด 30  เม.ย.2563

การระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19 ) ซ้ือ 13, 220  บาท 13, 220  บาท

17 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์หมู่บา้น  หมู่ที่   1  บา้นปแูกง 299,000  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.คอนกรีต บลิิเนส หจก.คอนกรีต บลิิเนส เสนอราคาต่ าสุด 1  เม.ย.2563

จ้าง 299,000  บาท 299,000  บาท

18 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสะพานทางหลวงแผ่นดิน 298,000  บาท เฉพาะเจาะจงบริษทั  ดี เจ เอม็ คอนกรีต จ ากดับริษทั  ดี เจ เอม็ คอนกรีต จ ากดัเสนอราคาต่ าสุด 10  เม.ย.2563

เข้าสู่หมู่บา้น     หมู่ที่    5   บา้นแมเ่ย็นกลาง   จ้าง 298,000  บาท 298,000  บาท

19 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกิ่วน้ าพริก  หมู่ที่   2  บา้นสันกอง 299,000  บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ฐิติพงษค์อนสตรัคชั่น หจก.ฐิติพงษค์อนสตรัคชั่น เสนอราคาต่ าสุด 29  เม.ย.2563

จ้าง 299,000  บาท 299,000  บาท

20 โครงการปรับปรุงระบบน้ าประปาภเูขา ( บา้นอาข่า) หมู่ที่    8   บา้นดงน้ าล้อม 280,000  บาท เฉพาะเจาะจง นายสมยศ    ขุนอนิตา นายสมยศ    ขุนอนิตา เสนอราคาต่ าสุด 29  เม.ย.2563

จ้าง 280,000  บาท 280,000  บาท

21 โครงการจ้างออกแบบงานกอ่สร้างอาคารอเนกประสงค์ ส าหรับบริการชุมชน 88,000  บาท เฉพาะเจาะจง นายปพทัรฎพิงษ ์ สายส าราญนายปพทัรฎพิงษ ์ สายส าราญ เสนอราคาต่ าสุด 29  เม.ย.2563

และสังคมภายในบริเวณที่ต้ังส านกังาน  อบต.แมเ่ย็น จ้าง 88,000  บาท 88,000  บาท

วิธีซ้ือ - จำ้งโครงกำร / รำยละเอียดที่จดัซ้ือ-จดัจำ้ง



รวมจัดจ้าง ประจ าเดือน    เมษายน  2563               1,329,115.00    บาท

รวมจัดซ้ือ ประจ าเดือน     เมษายน  2563                 165,062.00   บาท

                                รวมเปน็จ านวนเงินทั้งส้ิน      1,494,177.00    บาท

        (ลงชื่อ)                                                         ผู้รายงาน 

                          (นายเกยีรติศักด์ิ     รัตนช์ัยศิลป์)

                                     เจ้าพนกังานพสัดุ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมเ่ย็น

 (นางจันทร์ฉาย    วงศ์แกน่จันทร์)

 (ลงชื่อ)                                ผู้รับรอง   (ลงชื่อ)                                     ผู้ตรวจสอบ

       ( นางเสาวนยี์    เปง็สา )

        ผู้อ านวยการกองคลัง  


